لیست موسسات تولید و پخش سینمایی  ،تولید غیر سینمایی ،موسسات ویدئو رسانه،عرضه بین المللی فیلم
ردیف

نام موسسه

مدیر عامل

ابيانه نقش جهان

احمد تابشيان

موضوع فعالیت

تاریخ تاسیس

تاریخ اعتبار

استان /شهر

1395

1397/10/30

اصفهان

آدرس

تلفن

سپاهان شهر -خيابان فارابی  -خ رزم

1
ارسالن فيلم

مجيد کریمی

2
اسطوره دليران خورشيد
3

زیتون  - 2پالك  - 15طبقه همكف

غير سينمایی
1398/6/31
غير سينمایی
هنر
اصفهان پيام رسانه پویا

هادی سعيد اوی

غير سينمایی

روح اله کازرونی

4

شرقی  -خ زیتون  -نبش بن بست

09131119573

1387

تهران

1395

1398/12/10

1391

1397/03/30

خ بهار جنوبی ،کوچه صدیق ،کوچه

77523094

منصور ،پ12
شلمزار:خيابان ابوذر ،روبروی تامين

_

چهارمحال و بختياری/شلمزار
اجتماعی
خيابان خيام  -سه پله  -به سمت پل
اصفهان

غير سينمایی

وحيد  -کوچه شهيد کوهنجانی ()24

09131688408

ساختمان هفتم  -پالك 7
1399/3/31

خ انقالب پيچ شميران و صفی عليشاه
مقابل بهزیستی خ شهيد اصفهانی-پ 3

5

افرا فيلم ایرانيان

غزال بهی زادی

افرند فيلم آریا

امير سيد زاده

6

غير سينمایی

1391

تهران

بهشتی بعد از سهرودی دست چپ خ

1399/04/31
توليد فيلم سينمایی

1388

غير سينمایی

1387

تهران
1400/1/31

7

افسانه نگاران تصویر

داود هاشمی

افق خيال نجف آباد

محسن صالحی فرد

1391

9

افالك فيلم خرم

فرهاد پاکنيا

غير سينمایی

1389

1400

10

المان فيلم

مجيد فردی انور

غير سينمایی

1390

امواج نوفه

نادر رضایی شوشتری
غير سينمایی

1376

8

غير سينمایی

کاووسی فر پ  47برج ميترا واحد 2

88735130

خ ولی عصر -باالتر از خ ش بهشتی-
تهران

1398/03/30

واحد  ،1کد پستی 1611954111

77520584

نجف آباد

نرسيده به پمپ بنزین ساعی -پ 221
خيابان قدس  -کوجه قنبریان  -پالك
46

88729805
09132330015

لرستانآباد خيابان انقالب شيرخوارگاه جنب تاکسی سرویس 9359374033
خرم آباد خرم
فلكه دوم صادقيه -بين خ مهران و

1398/6/31

بهنام -ساختمان مهدی -پ -101

11

تهران

واحد7
خ شهيد کالهدوز-خ جان نثاری-خ

تهران

زارع-پ -30زنگ 1

1398/5/31

44041405
9121252552

توليد و پخش فيلم
12

اميد فيلم

سيروس تسليمی

اميرکبير بادرود

حسين اکبری

انجمن سينمای جوانان

سيد محمد صادق

ایران

موسوی خوانساری

اندیشه برتر سينما

بابک برجسته

سينمایی

1374

1398/04/31

تهران

1391

1396/03/30

نطنز

خ ميرداماد خ نساء ك تاجبخش پ23

22276746

بادرود  -خيابان امام خمينی (ره ) -
13
14

غير سينمایی

طبقه دوم
1401/9/30

غير سينمایی

ابتدای خيابان شهيد بهشتی  -پالك -4

09133641760

1384

تهران

خ گاندی  ،کوی  ،19شماره 20
خ هنگام ،باالتر از فرجام ،نرسيده به

1399/4/31

88773112
77496707

ميدان الغدیر ،نبش کوچه بهار ،پ،2
15
اندیشه پردیس جم

غير سينمایی

1397

توليد فيلم سينمایی

1397

غير سينمایی

1393

غير سينمایی

1397

فاطمه ابولقاسمی

16

تهران

خيابان دولت خيابان محسنيان نبش

1398/11/07
تهران
1399/5/31

17

اندیشه ماهان

ابوالفضل دژاکام

ایتوك سيمای هنر نوین

یوسف بچاری

18

ساختمان نگين ،ط ،3واحد 6

کوچه نيلوفر شرقی پالك  28ط1واحد2

22541021

سهروردی شمالی -باالتر از خ ش
تهران

بهشتی -جنب بانک صادرات -پ412
بزرگراه کردستان ،خ  ،26پ ،8ط منفی

1398/5/31
تهران

88759110
88977750

یک

ویدئورسانه
1398/6/30
تهران خ فرمانيه خ عسگریان خ

عرضه بين المللی
19

ایده آل سينما
ایده خارا فيلم

بهنام وارستهویدئو رسانه /عرضه بين الملل

1391

حنيف شهپرراد

1399/04/31

تهران

1399/4/30

حسينی کوچه فردوس پالك 12

22809045

پونک ،اشرفی اصفهانی ،بن بست

44420733

طباطبایی ،پ ،26ساختمان حكيم ،ط
20

غير سينمایی

1398

غير سينمایی

1396

تهران
1398/3/31

21

ایليافيلم سيما

محسن قصابيان

سوم ،واحد 14
ميدان آزادی -ابتدای خ آزادی  -نبش

تهران

کوچه نوربخش -پالك  - 558-ط 2

66062346

1400/2/31
22

ایمافيلم

هادی انباردار

غير سينمایی

1377

23

ایفا تصویر آریا

الهام ابراهيمی ثمرین

غير سينمایی

1389

ایماژ صنعت سپاهان

کریم رناسيان

ایماژ صنعت سينما

مرتضی آتش زمزم

خ اشرفی اصفهانی-پونک جنوبی-بعد از
تهران

سعادت آباد -خ صحرا -خ طاهر خانی-

1398/4/30

24
25

غير سينمایی

1396

توليد فيلم سينمایی

1392

26

ایوار بامداد نگاه

ارسالن اميری

غير سينمایی

1389

27

آبگينه فيلم

ابراهيم مرادی

غير سينمایی

1373

تهران
1397/01/30
1402/06/31

اصفهان

تهران

برج تماشا -ط همكف
خيابان شمس آبادی  -خيابان عباس
آباد  -کوچه مسرور  -پالك 30
نيایش آبشناسان غرب خ شقایق پ 3
واحد 2

22347567
09132288630

44850988

بزرگراه کردستان -خ  -26پ  -8واحد

1399/12/30
تهران

 -3ط اول
باالتر از ميدان ولی عصر -خ فرشيد-

88020457

تهران

پ  -17ط 2
خ وليعصر-باالتر از چهارراه وليعصر-خ

88893057

1399/3/31
آتيه هيرداد سيد محمد حسين عسگری طباطبایی

حيدری مقدم شرقی-پ-180ط 2

44416224

1399/10/30

66453741

بزرگمهر -پ -16ط سوم-واحد
غير سينمایی

28
آراد فيلم زنده رود

محسن عليدادی

29

1396
1391

1397/09/30

تهران

،308کد پستی 1416934969
نجف آباد خ امام نرسيده به باغ ملی بن

نجف آباد

بست حجاب ساختمان نسيم طبقه

غير سينمایی

09133330058

سوم واحد6
خ شریعتی -ميدان کتابی -خ جلفا-

1400/6/31

نبش سيمرغ غربی -ساختمان کيانا-
30

آرت فيلم

زهرا -ميترا عبدی

آرتا فيلم پارسه

شاهپور حسينی رابری

غير سينمایی

1383
1399/2/31

غير سينمایی

1397

32

آرتنوس تصویر

فتح اله ندیمی سيار

غير سينمایی

1389

33

آرمان مدیا رسانه

محمد حسن مددی

غير سينمایی

1393

34

آروشا

کامران نوربخش

غير سينمایی

1387

31

تهران

پ  -2ط  -5واحد 12
شهرقدس ،ميدان قدس ،مجتمع

تهران

22853249
9198361880

تجاری فرهنگی قدس ،طبقه  ،2طبقه 2
ميدان انقالب -خ کارگر جنوبی -ابتدای

1399/6/31
تهران
1398/6/31

خ لبافی نژاد -پ ،266واحد 9
جنت آباد مرکزی -بلوار بعثت -خ

66475704

شانزده متری یكم -ك ش صفر خانلو-
1398

تهران

پ  -60واحد یک

44463778

کوهدشت لرستان

کوهدشت خ امام کوچه تابش سوم

9195539303

خ شریعتی -بين حسينيه ارشاد و

1400/4/31
35

آروشا فيلم پارسيان

محمدرضا جهانگير تاج

غير سينمایی

1394

36

آریا صنعت تخيل

کيانوش دالوند

غير سينمایی

1380

37

آریان فيلم

یداله شهيدی

آریان نما سپاهان

سهيل رحيمی محمدی

آساره فيلم

فرشاد حسنوند

آسمان ابی ایرانيان فيلم

قربان محمد پور

توليد و پخش فيلم

38
39

سينمایی
غير سينمایی
غير سينمایی

تهران
1398
توليد 1401/03/31

همت -پ -1066ط -2واحد5

222449520

9125376825
لرستانشهرك اندیشه ابتدای فاز یک خ شكوفه روبروی شكوفه 9
بروجردبروجرد
خ ميرزای شيرازی خ شاهين نرسيده به

پخش
1380

1398/12/29

تهران

1387

1397/03/30

اصفهان

1395

1398

خرم آباد لرستان

ميدان شعاع پ 1/8واحد 7ط 3
خيابان طالقانی  -مقابل بانک ملی -
طبقه دوم  -پالك 228

88320755
09121885669
9399885786

بلوار فردوس غرب خ ورزی شمالی
40

1398/06/31
توليد فيلم سينمایی

آسمان پرواز فيلم

1397

شيما قنبری

41

کوچه اول غربی پ  30مجتمع نور
تهران

شهيد جواد نيا کوچه سرهنگ سازگار

1398/08/30
توليد فيلم سينمایی

1392

42

آسمان فيلم قرن

غير سينمایی

1385

43

آسمان هنر تصویر معصومه نور محمدی قمی غير سينمایی

1387

تهران

44

آفاق فيلم
آفتاب ماندگار هنر(آفر

45
46

فيلم)
آفتاب نگاران
آفرین فرداد فيلم

امير حسين شریفی

ابراهيم اصغری

تهران
تهران

شرقی -پ  -29واحد-8ط  3شرقی
ميرداماد خ شاه نظری خ شهيد کوشا

88885050

تهران

بن بست شهره پ10

22229840

تختكشيان
آشتيانی پور

48

اتوبان شهيد ستاری پایين تر از همت

1398/08/30
توليد فيلم سينمایی

1391

توليد فيلم سينمایی
توليد و پخش فيلم

1381

سينمایی

1397

محمدرضا

47
آفرینشكده سينمای آینده

توليد فيلم سينمایی

1371

1399/03/31

تهران

خ باهنر تقاطع مجاهد کبير پالك 342
خ سهرودی جنوبی خ شهيد مالیری

44043946

تهران

پورپ61

88869801

1398/08/30

مریم هاشمی پور

تهران شهيد بهشتی خ سرافراز خ دوم
تهران

پ  6ط  3واحد6
خ رسالت-خ هنگام-پ -140ط دوم

تهران

غربی

1398/11/30
غير سينمایی

1395

88930695

شرقی -پ -12ط -5واحد 17
م فاطمی -خ جویبار -ك غفاری

1398/4/31

1399/09/30

پ3

77637991

خ مطهری -خ الرستان -ك افتخار نيا

1400/6/31
علی کرامتی

ورودی بی واحد 21
تهران م هفت تير خ بهار شيراز خ

44176880

9124215323

توليد و پخش فيلم
49
50
51

آالله سرخ کبود شفق

علی اکبر شفق

آمایش هنر

محمدرضا مفيدی

آوا نمای شرق

بهروز مفيد

آوا نوای کساء

محسن اسكاره طهرانی

ميدان مادر بلوار ميرداماد ساختمان

سينمایی

1397

توليد فيلم سينمایی

1378

توليد فيلم سينمایی

1385

1399/02/31
1398/07/30
1398/12/29

تهران

درسا پ 30ط  1واحد4
خ وليعصر نرسيده به چهارراه پارك وی

22913514

تهران

کوچه افق پالك  49طبقه دوم
خ خرمشهر خ قنبر زاده نبش کوچه

26210652

تهران

ششم پ  29واحد 33

88506451

ميدان وليعصر -ابتدای کریمخان-جنب

88949179

1398/12/21

صنایع دستی-پ-9ط-1واحد اول
غير سينمایی

52
آوای پژمان فيلم
53
آوای تصویر امروز

عليرضا جاللی
آقچه کندی

گمنام کوچه شهيد عزیزی کوچه

1400/03/31
توليد فيلم سينمایی

1382

رقيه حسينی

تهران
1398/8/30

غير سينمایی

54
آوای حقيقت فيلم

1396

تهران

1390

علی رمضان پور اميردهی

جنوبی
کارگر شمالی باالتر از اتوبان شهيد
چهاردهم بن بست ارسطا پ8
خ ولی عصر-باالتر از چهارراه پارك وی-

تهران

22675326

خ خيام-خ کامران-پ -11واحد -9ط 3
اشرفی اصفهانی ،نرسيده به ميدان

1400/4/31

88001291

9122201729

پونک ،خ کربالیی احمد ،کوچه اول،
غير سينمایی

55
آوای شيوا فيلم

ليال حسين پور علی نودهی

56

9396332536

تهران

پ-32زنگ -2ط-2واحد 4
شهرك غرب ،بلوار خوردین ،خ پيروزان

88830545

1399/1/31
غير سينمایی

آوای هنر سحر

1397

تهران

کوچه بهارك ،پ 1
سهروردی جنوبی-کوچه ابرار غربی-

1395
1398/12/30

مسعود تكاور

جنوبی ،خ هشتم ،پ ،9ط یک ،واحد
غير سينمایی

1378

غير سينمایی

1383

غير سينمایی

1392

توليد فيلم سينمایی

1385

توليد فيلم سينمایی

1387

57

تهران

یک
خ کریمخان -خ سنایی -ساختمان -49

تهران

ط  -3واحد 305
بلوار آفریقا -خ تابان غربی -پ  -20ط

تهران

2
شهرك قدس خ ایران زمين نبش خ

26215832

تهران

گلستان بازارچه قدیم گلستان
خ جالل آل احمد ضلع شمالی بعد از

88572138

تهران

کوی نصرپالك 111واحد2

88838513

1398/10/30
58

آوای شباهنگ

عباس تجویدی نژاد

1398/2/31
59
60
61

آوای هنر متعالی فيلم سيد محمد هاشمی اصل
آوین رسانه فيلم

مجيد اسماعيلی

آیت فيلم مهر

محمد درمنش

1403/03/31
1398/10/30

88810949

62

آیدین سان فيلم

محسن درویشی

آینده نگر رسانه

محمد صادق کریميان

غير سينمایی

1394

1398

دورود لرستان

1401/1/31

دورود شهرك سينا نبش سينای دوم و شفا

9399885786

خ دماوند شرق-بعد از پمپ بنزین

77699952

قاسم آباد-ساختمان قصر یاس-پ-996
63
آیينه سيمرغ جان

غير سينمایی
تحقيق،پژوهش و

مهدی فيوضی

64

1390

تهران

ط سوم
جمهوری بين باستان و گلشن کوچه

تهران

نوری بن بست اول پالك  2واحد 7

1398/07/30

نگارش فيلمنامه

1390

غير سينمایی

1393

خ ولی عصر -باالتر از خ بهشتی -بن

1399/6/31
65

آینه جادوی خيال

محمد صراف

باران سبز دیلمان

محمد سعيد محصصی

1397/03/30

66

تهران

بست کوزه گر -پالك  -3واحد 4
خيابان وحيد  -کوچه مشكين  -کوچه

88539269

اصفهان

رشتچی  -بن بست فرهنگ  -پالك

09131041934

غير سينمایی

 -20واحد 1

67

باران فيلم زاگرس

احمد احمدپور

غير سينمایی

1390

68

باران فيلم

مجيد اوجی

غير سينمایی

1377

69

باران هنر

حميد اتحادی

غير سينمایی

1378

بارانک فيلم باران

جهانگير کوثری
توليد فيلم سينمایی

1395

1398

9166679904
لرستان غربی خيابان ارم بعداز چهارراه اول کوی پاسداران جنب پارك ارم
آبادگلدشت
خرمآباد
خرم
خ فتحی -خ بيستون -خ هيجدهم -پ

1398/9/30

70
باستان فيلم

66562680

1398/2/31

تهران

 -4ط 2

88024122

تهران

خالد اسالمبولی-خ -14پالك 29
شهيد بهشتی بعد از ميدان تختی خ

88102180

شهيد قنبرزاده خيابان  16پالك 54

1399/06/31

بابک صف شكن اصفهانی

تهران
1398/10/30

زنگ  1طبقه همكف

88586375

خ انقالب اسالمی ،خ فخر رازی،

9173155402

پ(46ساختمان منشور دانش) ط سوم،
71
72

باشگاه فيلم سوره مهر سما

محمدرضا شفاه

بالهای اشتياق

سعيد نوری

73
74
75

بامداد فيلم

منيژه حكمت

بچه های نوین

مریم سجادی

غير سينمایی

1397

توليد فيلم سينمایی

1394

1398/10/30

تهران

واحد 304
الله زار خيابان ارباب جمشيد بن بست

تهران

ليقوان یک پالك 18

1398/8/30
غير سينمایی
توليد و پخش فيلم

1395

سينمایی
غير سينمایی

تهران

خ احمد قصير-کوچه ششم ،پ ،19ط 3

88918303
9126726186

م هفت تير خ شهيد مازندرانی پ 17
1377

1399/12/29

تهران

1384

1398/03/30

نجف آباد

ط2
خيابان شریعتی  -بعد از چهار راه بازار -
جنب بانک ملی

88309538
09133315121

خ دکتر شریعتی -خ ش

1398/1/30

کالهدوز(دولت)ك عراقی -پ -40
76

بخت فيلم

بهروز خوش رزم

برگ سبز

سيد محسن طباطبایی

77

غير سينمایی

1388
1374

1398/03/30

تهران

واحد یک
خ فروغی  -خيابان پنج رمضان -جنب

22615066

اصفهان

شيرینی گالب -بن بست فردوسی -

09131182775

غير سينمایی
بشری فيلم

پالك  7طبقه همكف
بزرگراه امام علی جنوب خيابان شهيد

سيد جمال ساداتيان

78

مدنی جنب مترو شهيد مدنی مجتمع

1401/02/31
توليد فيلم سينمایی

تهران

1379

نياوران -ك پورابتهاج -نرسيده به

1398/4/31
محمدرضا جنت خواه دوست غير سينمایی

1381

79

بكتاش فيلم

غير سينمایی

1386

80

بوم

سيدمحمدعلی واحدی

به نگر

عليرضا شجاع نوری

تيراژه  2ط  3واحد 306

77560541

تهران

داراباد -انتهای بن وکيلی -پ 2
اختياریه جنوبی-به سمت شمال-

226110186

تهران

ایستگاه مسجد-کوچه محسنيان-پ5

22541284

1399/12/30
عرضه بين المللی
1399/12/29
توليد فيلم

قلهک-یخچال22 -بهمن -بن بست اول

سينمایی
عرضه بين الملل /توليد فيلم سينمایی 1380

81

1402/12/29

تهران

دست راست پالك  9ط3

22644631

شهرك غرب -بلوار فرحزادی -خ 18

1399/12/30

متری مطهری -ساختمان ميالد – ط
82

بهادر فيلم

علی بهادر

بهمن سبز

محمود کاظمی

83
84
85

بيتا فيلم تهران

علی عطشانی

پارت فيلم

محمد رضا شریفيان

غير سينمایی

1391

پخش فيلم سينمایی

1384

توليد فيلم سينمایی

1381

تهران

 -6واحد 604
خ انقالب خ استاد نجات الهی کوچه

تهران

سلمان پاك پالك 24
یوسف آباد خ چهل ستون خ دوم پ

تهران

 16واحد 8

1400/08/30

غير سينمایی

1379

1402/12/29
1397/06/30

اصفهان

محمود

خ شيخ بهایی  -ساختمان صفا طبقه 3
شماره 9
تهران خيابان سهروردی شمالی پایين

22342807
88914381

88986356
09131148709
88533700 88533696

تراز تقاطع شهيد بهشتی کوچه

86

پارس ویدئو

سلطانی

ویدئو رسانه

1381

1399/1/30

87

پارسا فيلم ماداگتو

حجت پاپی

غير سينمایی

1392

1398

تهران

باسقی پالك  15طبقه 1و2و3

9339179093
لرستانخ طيب سمت راست نرسيده به بانک صادرات بریدگی دوم
خرم آبادخرم آباد

1382

خ ولی عصر -نرسيده به ميدان ونک-

1401/1/31

پ  -1254ساختمان شماره  -790ط
88
89

پارسه هنر
پایاتصویراصفهان
پائيزان

90
پخش جبرائيل

حميد محمود پور دهكردی غير سينمایی
محمود آقاسی
فرامک سليمانی

93

غير سينمایی

پخشيران

هارون یشایایی

پرتو فيلم اصفهان

عليرضا کرباسيان

1394

پرده پندار پارس

اکبر عالمی

94

اصفهان
1398/03/30
ارفعی (نيک پی ) پالك 19
شهرکرد :ميدان انقالب  ،پاساژ ریاحی
درحال تمدید
چهارمحال و بختياری/شهرکرد
طبقه سوم
1399/07/30

پخش فيلم سينمایی

1391

توليد فيلم سينمایی

1375

غير سينمایی

تهران
1403/03/31

تهران

1398/03/30

لنجان

1401/8/30
غير سينمایی

پردیس پرشين فيلم

1383

محسن صادقی

91
92

غير سينمایی

تهران

1387

سعيد اسكندری

1
خيابان شيخ بهایی  -کوچه شهيد

تهران
1400/10/30

88883785
09131114274
9133160899

شریعتی بين سه راه زندان و مطهری

88461293

کوچه ساری پ 14ط همكف و اول
خ بهار خ سميه پ 8(62قدیم)

88824052

ورنامخواست  -خيابان شریعتی -
ابتدای بن بست الله  -پالك 123
یوسف آباد ،خ شهيد عبدالمجيد
اکبری ،خ  ،33پ ،5ط3
فلكه دوم صادقيه ،خ اشرفی اصفهانی،

09133342564
9121024647
44272913

ابتدای جالل آل احمد ،خ شایق
95

غير سينمایی

1390

غير سينمایی

1390

تهران
1398/11/30

شمالی ،پ 150
بين فلكه اول و دوم صادقيه -نبش
بلوار شهدای صادقيه -پ  -2ط -3

96

پردیس هنر پارسی

امير مولوی

پرهام فيلم پارسا

ابراهيم افشاری

97

1396

1398/08/17

تهران

واحد 2
خيابان زینبيه  -ایستگاه یزدان مقابل

44251030

اصفهان

ورزشگاه بهمن  -کوچه شهيد

09132669652

غير سينمایی
پژواك سكوت

اسماعيلی ( )55جنب پالك 3
بلوار شهيد اشرفی اصفهانی نرسيده به

ساسان سالور

98

ميدان پونک خ صفاریان طوسی خ

1403/03/31
توليد فيلم سينمایی

1392

ویدئو رسانه

1395

تهران

گلزار پ  10واحد 1

44411811
44048949

تهران خ کاشانی نرسيده به جنت آباد
99

پژواك هنر و اندیشه

عليرضا ناصری

1398/2/31

تهران

خيابان نيرو پالك  1طبقه  4واحد22

هفت تير -خ کریم خان زند -خ ش

1399/8/30

حسينی -ساختمان  -49پ-61ط-3
100
101
102

پلک نگاه داریوش

ساالر نسبی طهرانی

پنجره ابی کویر

جعفربزمی یان

پنجره اندیشه فيلم

محمدرضا حافظی

پنجره فيلم پارس

هوشنگ شریعتی راد

غير سينمایی
غير سينمایی
غير سينمایی

1394

تهران
کاشان

واحد 301
خ شهيدزیارتی -چهارراه تربيت

88349142

1383

1396/03/30

1390

1400

شهدایلرستان
خرم آباد
9166609802
شرقی بعد از سه راه مطهری به سمت بيمارستان باختر سمت چپ پالك 10
خرم آباد

1401/1/31

خ ظهيراالسالم ،خ مصباح غربی،

ساختمان صفری پویان 27

09131629663

33928423

پ ،170پاساژ تبليغات ،ط اول ،واحد
103
104

پویا عصر فيلم

عبداله عليخانی

پویش فيلم

امير لطفيان

105

غير سينمایی
توليد و پخش فيلم

1382

سينمایی

1375

علی لطفی

106

تهران

خ جمهوری ساختمان توکل ط  3پ10

66703574

خ فاطمی ،خ اعتمادزاده ،کوچه احدی،

9121055350

1398/8/30
غير سينمایی

پویا نما پرداز پرشيا

1401/03/31

تهران

23

1376
1391

1399/03/30

تهران

پ ،14واحد 3
سه راه نظر  -خيابان مارنان  -کوچه

اصفهان

شهيد اسفندیاری  -کوچه شهيد

غير سينمایی

حسينی پالك 68
دزاشيب ،انتهای خ شهيد محمد نژاد

1398/8/30
107

پویا نما کفشدوزك

سميه صفوی

غير سينمایی

1393

108

پویا نمایی اشراق

مهدی خروشی

غير سينمایی

1385

109

پویا نمایی برادران بيات

مهری سرخيل

غير سينمایی

1387

پيام روشن فيلم

عباسعلی مزینانی

توليد فيلم سينمایی

1374

پيام فن آوری جم

آرمين ایثاریان
غير سينمایی

1397

تهران

عابدی تهرانی ،پ ،1ط2
ميدان ولی عصر -روبروی وزارت

22715141

تهران

بازرگانی-خ ولدی -پ  -23واحد 4
خ شریعتی -ابتدای خ ش

88947418

تهران

بهشتی(چهارراه قصر)پ  -3واحد4
خ کوشک خ ارباب جمشيد پ 85قدیم

88501929

تهران

( 57جدید) طبقه دوم

66712975

خ طالقانی ،ميدان فلسطين به سمت

9122890790

پایين ،پ  ،372ط اول ،واحد 104
خ مرزداران ،خ فرهنگيان ،خ ارشاد،

88250609

1398/4/31
1398/6/31

110
111

پيشرو پارسيان امرداد

1401/03/31
1398/4/3

مهدی خراشادی زاده

09133159686

تهران
1398/10/11

شهرك ارشاد ،خ شهيد مروی ،پ،10
112

غير سينمایی

1397

غير سينمایی

1397

پيشگامان نوین هنر صنعت حسين برزگر آزاد گله
113

امروز

تهران

ط2
جنت آباد شمالی ،نبش خ بهارستان

تهران

 ،17پ  ،322ط ،2واحد 4

1400/4/31

44851179

سه راه زندان .اول خ پليس .ميدان

1400/4/31

قصر .پ  .2واحد یک ،کد پستی
114

پيمان نور

علی کبودانيان اردستانی

غير سينمایی

1375

115

تبيان فيلم اکباتان

فاطمه شيری

غير سينمایی

1395

116

تجسم آرین نما

سيروس مهدی پور

غير سينمایی

1392

117

تدبير و اميد ماندگار

ذوالفقاریان

ویدئو رسانه

1392

118

تدبيرنوآوران خرد

سپيده توئمی منصوری

غير سينمایی

1391

119

تدوین نمایش لرستان

محمد امامی

غير سينمایی

1390

تهران
1399/3/31

1639949353
خ اسدابادی-خ -1/12کوچه شهيد

88437108
88026803

افشار-پ-31ط 2کد پستی
تهران

1431854414
خ امام خمينی-بين کارون و جيحون-

تهران

پ-1044ط-1واحد2
تهران  -بزرگراه فتح -بعد از

1398/11/30

سيروس

ترانه باران
120

محمد رضا

1398/6/30

تهران
تهران

1398

توليد فيلم سينمایی
غير سينمایی

1395

121

ترالن فيلم
ترنج فيلم تصویر

مهدی تربتی فرد

122
یوسف آقاپور

123

تصویر مهر هشتم

124

تصویر افالك فيلم

ناصر ناصرپور

تصویر آفتاب سرخ

سيد سعيد صدرزاده

125
تصویر قاب خيال
126

ویدئو رسانه

1389

1398/6/30

غير سينمایی

1389

1400

غير سينمایی

1395

غير سينمایی

ميدان هفت تير ،خ بهارشيراز ،پ،151

88306784
88810615

تهران

ساختمان  ،102ط ،3واحد یک
مشهد خيابان ملکالشعراء بهار -بين

5138442893

خراسان رضوی /مشهد

بهار 1و 3پاساژ محمد پالك 12

آباد خيابان انقالب کوچه  8آراسته نبش خ  20متری ط دوم9166614962
لرستان
خرم آبادخرم
قيطریه-روشنایی غربی-بن بست مفيد-
تهران

1398/6/31
1395

شرقی

87609440

واحد  ،8ط 3
خ بهار جنوبی ،بين سميه و طالقانی،

1398/12/30

بيژن زمان پيرا

9161610301

تهران
1398/6/31

غير سينمایی

44000771

نبش بلوار ش بابا عليخانی پ2ط اول
تهران

1387

ط1

خرم آباد لرستان خرم آباد خيابان انقالب خ معرفت پالك 28
بزرگراه ش همت خ شيخ بهایی جنوبی

1398/03/31
1387

25
صادقيه -بلوار فردوس -ك  -3پ -1

1399/1/31
عادل معشوری

66786196

شيرپاستوریزه -انتهای فتح  -17پالك
1398/11/30

ایرانمنش

66369412

پ4
تهرانپارس-بلوار شاهد-بين خ  184و

تهران

9194345598

 186شرقی-پ-1/181ط زیر همكف

9123374057

تصویر گستر الهی پارسی

الهه نوبخت

شهيد کالهدوز بين بلوار کاوه و چهار

1399/02/31

22766901

راه قنات پالك  308طبقه دوم واحد
127

عرضه بين الملل

1397

ویدئو رسانه

1394

تهران

202
22618740
تهران خيابان شریعتی نبش کالهدوز

128

تصویر گستر پاسارگاد

علی اسدزاده

تصویر گستر سپنتا مهدی اکبریان پور ذوالبين

1400/1/30

تهران

برج نگين قلهک طبقه  10واحد104
خ آزادی ،خ خوش جنوبی ،بن بست

1398/7/30

88916144

سميعی ،پ ،7ط همكف ،واحد  ،2کد
غير سينمایی

129
تصویر موج نو فردا

عباس رزیجی

130
131

تصویر هزارو یكشب

غالمرضا گمرکی

تصویر هنر پارتيكان

مرتضی مشهودی

132

1399/8/30
غير سينمایی

1390

توليد فيلم سينمایی

1383

بلوار خليل آبادی(باغ فيض) ،خ
تهران

1400/03/31

1397

بهنود نكویی

9126271612

اميرابراهيم ،خ  19غربی ،پ ،49واحد 1
خ شریعتی چهار راه قدوسی اول

تهران

1398/10/30
غير سينمایی

تصویرسازان گنبد کبود

1396

تهران

پستی 1345645468

تهران
1399/9/30

بهشتی پ 5ط  2واحد 2

88535784

خ شهيد مطهری ،خ الرستان ،خ ،20

88804949

پ ،22ط2
سهروردی شمالی-خ شهيد عليرضا

88541889

یوسفی-خ کوشش-پ -30ساختمان
نجاتی-ط سوم-واحد -6کد پستی
غير سينمایی

133

1396

تصویرسازان معراج اندیشه محمدرضا خسروی فر

تهران
1398/12/30

1551634417
بزرگراه ستاری شمالی-خ پيامبر

44043446

مرکزی-پالك ، 100واحد یک-ط
غير سينمایی

134
تصویرگر آرماندیس

محمدرضا مهریان

135
136

1388

تصویر آفتاب شرق

محمدرضا محمدی

تصویر آفرین مهر

مجتبی عباسی

تهران

زیرزمين
شهرزیبا-بلوار تعاون-خ شربيانی غربی-

تهران

خ قدس-پ-22زنگ 1
خ فاطمی غربی بين چهار راه کارگر و

تهران

سيندخت شماره  297واحد1

1398/10/30
غير سينمایی

1392

توليد فيلم سينمایی

1386

غير سينمایی

1392

1398/07/30

66595931

خ ستارخان-خ باقر خان -پ  -94ط -3

1399/5/31
137

44608534

تهران

واحد10

9125858312

1398/5/31
138
139

تصویر خيال

علی رشيدی فر

تصویر رویای قدیمی

علی شاهيده

تصویر ساز کاوش

سعيد مازندرانی

غير سينمایی
غير سينمایی

1395
1383

هفت تير -خ قائم مقام -بعد از مشاهير-
تهران

1397/04/30

کاشان

1399/9/30

ك سام -پ  -13واحد  -5ط3
خ شهيدرجایی  -ساختمان طالبيان -
طبقه دوم  -واحد 36
خ شریعتی -باالتر از مطهری -کوچه

86071852
09132640562

شكرآبی -پ  -10واحد  -14ط بين
140
141

سيد علی اصغر اميری نصب
تصویر سازان هنر هفتم کاشان

غير سينمایی
غير سينمایی

1372
1393

1398/03/30

تهران

3و 4

88402171

کاشان

خيابان صالحی  -کوچه الله  -پالك 91

09103101916

ميدان سپاه ،ابتدای خ پادگان وليعصر،

1399/12/30
142

تصویر ستاره هنر

محمد شهبازی

غير سينمایی

1392

143

تصویر غزال فيلم

محسن چگينی قلعه ئی

غير سينمایی

1386

144

تصویر گران انتظار

علی سواد کوهی

غير سينمایی

1388

تصویر گران رسانه امروز

محسن بخارائی

تهران

پ ،6ط ،5واحد 20
پاسداران -ابتدای خ دولت -کوچه

تهران

دیده -پ  -9واحد 3
م رسالت -ابتدای خ ش مدنی -ك

تهران

یاوری -پ  17شمالی
ميدان کمال الملک  -کوچه آزادی -

1398/5/31
1398/5/31

145

غير سينمایی

1391

1397/03/30

کاشان

1398/11/30
146

تصویر گستر پيشرو

مهدی اشكيانی

غير سينمایی

1377

147

تصویر نگار ماردین

بهزاد مهدی زاده تهرانی

غير سينمایی

1393

تهران
1398/2/31
تهران

148
149

تصویر نگاران سبز مهدی حسين زاده بورنكی غير سينمایی
توليد و پخش فيلم
تصویرسازان سوره سينمای
مهر

محمد حمزه زاده

تعاونی زیبا فيلم نگار

مهدی قمصری زاده

سينمایی

خ خالد اسالمبولی -خ  -7پ -18ط 1
ستارخان -خ شادمان -پ  -439ط اول

22580451
22034198
09138701838

88553600
66519644

خ ستارخان -خ پاتریس لومومبا -کوچه

1401/2/31
1387

پالك  - 46طبقه اول

77671499

تهران

اکبری -پ -16ط 2
خ سميه نرسيده به حافظ پالك 585

66939451

1394

1399/03/31

تهران

ط چهارم

88893532

1379

1397/03/30

کاشان

خ شهيد رجایی  -روبروی مخابرات
غير سينمایی

150

طبقه پایين
خ ظفر -خ فرید افشار -دولتشاه غربی-

1398/11/30
151

تعاونی صدا دوربين حرکت نيما شاهوردی مقدم

غير سينمایی

1388

شهيد قندی  -مجتمع اميرکبير -

09131631652

تهران

ك پروین -پ  -22ط همكف

22612971

1398/10/30
152

تكنما تصویر

مجيد عباسی

تندیس نقره ای پارس

فرامرز پاليزدار

153

غير سينمایی

ابراهيم مرادی

154

تهران

1386
1390

1397/03/30

تهران

-69
خ نشاط -مقابل اداره پست کوچه -25

اصفهان

نبش بن بست شهيد بدیهی-پالك 59

غير سينمایی
توسعه فرهنگ و فيلم

رضا درستكار

توليد فيلم سينمایی

1396

155

مهران چهارده

غير سينمایی

1374

156

تيراژه فيلم

سيد احمد تقوی پویا

غير سينمایی

1380

157

ثنا

ایرج محمدی روزبهانی

غير سينمایی

1397

جادوی خيال فيلم

سيدرحيم صدر

غير سينمایی

1395

غير سينمایی

1394

فتح اله جعفری

غير سينمایی
توليد و پخش فيلم

1397

جوزان فيلم

جوزانی

سينمایی

1373

جهادگران

احمد محمدی قهساره
غير سينمایی

1380

164

جهانگير سيمای پارس

مهرداد گودرزپور

غير سينمایی

1394

165

چشمهای پاك سلسله

حسن عليزاده

غير سينمایی

1391

1399/09/30

88764039
86037510

09134003247

همكف
سهرودی شمالی هویزه غربی پ121
تهران

1399/3/31

واحد  1طبقه همكف

88177009

خ گاندی -نبش کوچه پنجم -شماره
تهران

 -9ط چهارم -واحد  18و  19و 20

88770294

خ کالهدوز-خ جان نثاری-خ زارع-پ

1398/12/29

158

متحيری -پ  -2واحد  -4ط 3
خ استاد نجات اللهی-خ سپند-پالك

1398/6/31
غير سينمایی

تندیس فيلم سپاهان

1388

خ شریعتی -باالتر از خ بهشتی -کوچه

تهران

-30ط2
محله اميریه ،خ وليعصر ،کوچه هاشمی

تهران

نژاد ،پ ،18ط2
سهروردی-خ شهيد حسين ميرزایی

1398/9/30
1398/11/30

22607138
55367400

زینالی-خ کاووسی فر-پ-18ساختمان
159

جادوی نقره ای خيال

احمد کيا

جلوه گران هنر شرق

محمود زنده نام

160
جلوه های ماندگار اميد
161
162
163

تهران

سپيدار-ط-4واحد 14
خ وليعصر-روبروی باشگاه خبرنگاران

تهران

جوان-برج جم-ط هشتم-واحد 2
ميدان المپيک ،شهرك صدرا ،خ

تهران

ساحل ،ك  ،45پ ،21ط اول
خ مطهری خ فجر غفاری ك رزمندگان

تهران

پ20

88844010

خ انقالب ،خ استاد نجات الهی ،کوچه

88948607

1398/11/30

فرهاد فخربخش

1398/10/30

1399/06/31
1398/10/30

تهران

مراغه ،پ 9
خ مطهری -بعد از مفتح -نبش مهرداد-

تهران

پ  -192ط  -2واحد 3

1398/12/30
1398

88737851
9123279368
44156023

88824222

9190115407
لرستان خ شهيد بروجردی چهارراه مرکزی آیينه های روبروی سلسله
الشترلرستان
الشتر

چنار فيلم
166

جواد عبداله زاده

غير سينمایی

1389

1399/11/1

شهرکرد :خيابان مولوی نبش کوچه 31
چهارمحال و بختياری/شهرکرد

9132801531

حكيميه -خ ش بابایيان(سازمان آب)-

1398/10/30

ك  5شيدایی -بن بست  7جنوبی-
167

چهرداد فيلم

مسعود طاهری

غير سينمایی

1394

168

حافظ فيلم

حجت اهلل حافظی

غير سينمایی

1383

حامی رسانه نما هفت

امير تاجيک
غير سينمایی

1396

169
حک فيلم

1400

آباد خيابان انقالب نبش ك  4آراسته پالك  11حافظ فيلم9217884628
لرستان
خرم آباد خرم
خ شریعتی-خ برادران شهيد واعظی-ك

1399/12/30

محمد پيرهادی

170

تهران

تهران

توليد فيلم سينمایی

1373

26459008

فرهنگيان-پ-6ط اول
خيابان شریعتی خيابان خواجه عبداله
خ تيسفون روبروی ك سوم پالك 8

1399/7/30
1384

پ -7ط2

77127156

تهران

طبقه 4

22881587

خ شریعتی -باالتر از پل سيدخندان-

1399/12/30

روبروی پمپ بنزین -کوچه ذکایی -پ
171

حور

عبدالرضا تقدسی بهاری

غير سينمایی

172

خان فيلم سپاهان

محمد فضيله

غير سينمایی

خانه ادبيات و هنر کودکان

فرشته طائر پور

خانه فيلم

سعيد خانی

173
174
175

خانه فيلم آفرینش

بهرام یمينی

توليد فيلم سينمایی

1398/06/31
1379

پخش فيلم سينمایی

1396

غير سينمایی

1388

179

غير سينمایی

1392

غير سينمایی

1398

علی حيدری جزی

177
178

تهران

سردار پ20ط 1

77537685

ميدان هفت تيرخ بهار شيراز خ سليمان

88846362

تهران
1398

شریعتی-بعد از ملک-نرسيده به

خورشيد فيلم اصفهان

بهروز ملبوسباف

خورشيد فيلم اصفهان

بهروز ملبوسباف

تهران

طالقانی-کوچه گروسی-پ-20ط2
انتهای بلوار آفریقا ،بلوار گلستان ،خ

تهران

شهنواز ،پ ،43ط  ،1واحد 1
اتوبان چمران  -کوی ميثم  -شقایق 7

1399/2/30

غير سينمایی

غير سينمایی

1396

خاطر پ  14واحد  7ط2

لرستانآباد خيابان علوی جنب بانک قوامين پ  483طبقه دوم 9166613787
خرم آباد خرم

1398/4/31
امير پورکيان

خانه فيلم شهر فرنگ

اصفهان

اصفهان خيابان مرداویج
پيچ شميران خ نورمحمدی کوچه

09125114660

1398/10/30

خانه فيلم پروان
176

1402/11/30

تهران

 -50ط1

22883330

1397/03/30

اصفهان

1396/03/30

اصفهان

پالك  - 69طبقه زیرین
اصفهان -چهارباغ-کوچه عالم ارا -
مجموعه تجاری افتخار -طبقه - 4
پالك516

88740624
22015013

09133271997

09133271997

خيال آبی هنر

سيد سجاد قافله باشی

خ سهروردی شمالی ،بين مطهری و

1398/7/30

88755679

بهشتی ،خ خليل حسينی ،کوچه
غير سينمایی

180
دایره سفيد پویا

مرجان کشانی

تهران

شرقی-پ-8ط اول

1398/12/5
غير سينمایی

181
درخشان آفتاب عالم تاب

1397

تهران

تهمتن ،پ ،14ط همكف
خ آزادی-خ والعصر-کوچه درخش

1396
1398/12/29

امير سمواتی

66947324

خ شریعتی نرسيده به خيابان بهشتی
کوچه اندیشه یكم شرقی پ  6ط 3

پخش فيلم سينمایی

182
183
184

دگا فيلم
دنيای پویانمایی اميد

1391

مصطفی رزاق
کریمی

توليد فيلم سينمایی

1372

آرزو مرادی

غير سينمایی

1389

دنيای تصویر پارس
185

رضا فارسی
دنيای فيلم آدرینا

تهران
1402/12/29
1398

خيابان سهرودی خيابان اندیشه 3
تهران

غير سينمایی
غير سينمایی

1397

محمدرضا رحمانيان

جردن-باالتر از بلوار ناهيد-بن بست
تهران

1398/6/31

186

پ 85طبقه  1واحد 2

خرم آباد لرستان
خرم آباد ميدان رازی نبش  20متری دهخدا ط فوقانی

1399/10/30
1396

88400297

تهران

88402024
9126212180
22021618

شاهرخ-پ-13واحد 2
خ فاطمی غربی ،پ  ،266ط ،2واحد 10

66914102

خ آزادی خ لشكری(جاده
دنيای کودکانه آریان

نادر یغمائيان

187

مخصوص)بيمه یک بن بست آپادانا

1400/07/30
توليد فيلم سينمایی

1394

ویدئو رسانه

1379

توليد فيلم سينمایی

1374

تهران

پالك  2زنگ 2
تهران -بزرگراه فتح -بعد از

44670749
66786195

شيرپاستوریزه -انتهای فتح  17پالك
188
189

دنيای هنر
دنيای تصویر فردا

جواد معماری
هوشنگ نورالهی

1402/1/30
1399/09/30

تهران

25
فاطمی اول خ جویبار جنب بانک انصار

تهران

پالك  39ط  5واحد 23

88852714

خيابان امام شرقی  -ك شهامت -
دوران دیار نون محمد علی مهدیه نجف آبادی
190

1390

1398/03/30

نجف آباد

غير سينمایی

ساختمان سابق شهرداری
خ ميرداماد -بين نفت و مدرس -پ

1401/3/31
191

دیداری شنيداری ایران

رضا پدیدار

رادیان نگاه یكتا

مریم خليلی

غير سينمایی

1389

انتهای بن بست اول  -طبقه دوم

تهران
1398/5/31

 -265شماره 8
صادقيه ،خيابان سازمان آب ،خيابان
نهم ،پ ،318مجتمع آریيانا ،طبقه ،4

192

غير سينمایی

1396

09132318587

تهران

واحد 17

22221489
44417155

توليد و پخش فيلم
193

راه عرفان

محسن مسافرچی

رایان رسانه هنر هفتم

بهنود جواهریان

سينمایی

1373

1402/05/31

تهران

1398/6/31

م هفت تير خ مانی پ  25ط اول

88311161

شهران شمالی ،ك شهيد مهدی

9122771811

قشالقی( ،)13پ ،169مجتمع محمد،
194

غير سينمایی

1397

ویدئو رسانه

1379

تهران

ط ،4واحد 18
تهران خيابان وليعصر -خيابان بزرگمهر

66492940

تقاطع فلسطين ساختمان 141طبقه
195

رسانه پرده نقره ای
رسانه بين المللی شهرزاد

حجت حاتم
کتایون شهابی

196

1399/1/30

تهران

1403/04/31
عرضه بين الملل

1381

غير سينمایی
معصومه فرد شاهين
توليد و پخش فيلم
حبيب اله علی

1390

خ پاسداران ك سروستان سوم پ  2ط

197
198

رسانه فيلمسازان مولود

اسمعيلی

سينمایی

1391

رسانه قاب سفيد

تهران
تهران

حيدری مقدم غربی -پ 159
خ استاد نجات الهی کوچه خسرو پالك

44433223

تهران

 36ط اول

88807694

ضلع شمالی ميدان وليعصر-کوچه

88927120

1398/5/31
محمد رسولی

غير سينمایی

1391

200

رسانه نقش بنيامين

داود قچاق

غير سينمایی
توليد و پخش فيلم

1387

201

رسانه نيكان فيلم

بيژن امكانيان

سينمایی

1375

202

رسانه های تصویری

203

رسانه های ارتباطی نقره

افسانه اربابها

رشيد فيلم سپاهان

قدرت اله ایزدی

199

1403/03/31

تهران
1398/6/30

مالئی-پ -14واحد -14ط 5
انتهای پاسداران شمالی -خ براداران

تهران
1402/12/29
ویدئورسانه

22863260

چهارم واحد7
بزرگراه همت -سردار جنگل -خ

1399/11/30
رسانه فكر فردا

دوم

تهران

موحد دانش -بازار صدف -پ  -2ط 2

خ سهرودی نبش خ مریوان پ1(5قدیم)

22800881
88812121
88795452

1399/9/30
ویدئو رسانه /پخش
مهدی یزدانی

تهران خيابان وليعصر – مقابل توانير –

پخش فيلم خارجی

فيلم خارجی

1383

غير سينمایی

1376

1402/2/31

تهران

خ بهشتی -خ پاکستان -کوچه حافظی-

1398/9/30

204

1389
غير سينمایی

تهران

1399/03/30

نبش کوچه احتشام

اصفهان

پ  -37ط 3
خ سپهساالر به طرف گلزار شهدا  -بعد
از خيابان شهيد کيانی  -کوچه شهيد
زمانی  -اولين بن بست سمت راست -
پالك 128آ

88734297

09131133626

خ ولی عصر -باالتر از زرتشت -نرسيده

1398/3/31

به فاطمی -خ صدر-پ -45ط -2
205

رصد رسانه ایرانيان
رنگين

206

فرهاد اشرفی
احسان غيبی

غير سينمایی
غير سينمایی

1392
1395

تهران
واحد4
شهرکرد .منظریه .محله35ساختمان
درحال تمدید
چهارمحال و بختياری/شهرکرد
فانوس واحد605
تهران خيابان ستارخان -خيابان

محمد صدیقی
207

رودکی نوین

نژاد

روزن تصویر

زهرا مشتاق

208
رونما منشور فيلم

9138794233
66526079

شادمان -بعد از خيابان شهيد صالحيان-
ویدئو رسانه

1383

1399/1/30

تهران

غير سينمایی

1383

توليد فيلم سينمایی

1393

کوچه گل انبار -پالك 11
ميرزای شيرازی ،کوچه دوم ،کوچه

1401/2/31

حسن عليمردانی

209

88918422

تهران

88921737

ارفع ،پ  ،17ط اول
م انقالب خ کارگر جنوبی خ روانمهر بن

1400/03/31
تهران

بست دولتشاهی پ  1واحد  18ط3

66963753

210

رویای ذهن زیبا )

حميدرضا صالحی

غير سينمایی

1387

1398

9163672448
لرستانخيابان انقالب خ رازی نبش 16متری طبقه همكف پالك181
خرم آباد
خرم آباد

211

رها سازان رویا

سعيد پنجی
محمد حسين

غير سينمایی

1381

1399

بروجرد حافظ جنوبی ك مهاجر 8پ  38رها سازان رویا 9163621844
بروجرد لرستان
فرصت
و
مفتح
بين
سميه
خ
تهران
88547038

212

ریزموج سيستم

طاهری

ویدئو رسانه

1390

1399/1/30

تهران

213

زرین رسانه پارسه

عباسيان

1398/6/30

تهران

زرین فيلم شهر

سيد محسن جاهد

محمد رضا

214

ویدئو رسانه

1396

1392

تهران
1401/4/31

حسين طاهری

غير سينمایی

1386

زمستان فيلم رویا

علی شيرمحمدی

غير سينمایی

1390

زیگورات فيلم آبين

علی شاه محمدی

217

غير سينمایی

1394

تهران

خليل زاده (ليدا) -پ  -48ط 4
دردشت-خ شهيد اوليایی-بن بست

تهران

قاسمی-پ -15ط یک
خ کارگر شمالی -جنب پمپ بنزین -خ

تهران

ش فكوری -پ  -169ط اول

1400/4/31
218

زیتون سبز آفتاب هشتم

علی لدنی

شریعتی-باالتر از ملک-خ شهيد کشواد-

88436557

تهران

1399/1/31
غير سينمایی

زینالی پ  114واحد3

88745375

پالك -77ط-2واحد2
خ ولی عصر -باالتر از م ونک -ك ش

1400/1/31

1396

واحد5
سهرودی شمالی بين مطهری و شهيد
بهشتی چهارراه کيهان خ ميرزائی

1398/12/29

زالل فيلم

216

22500588

هاشم خيابان رحيمی کلور پالك 48

توليد فيلم سينمایی

215

روبروی هتل آزادی پالك 161
تهران بزرگراه رسالت خيابان بنی

88870286
88243228

88026138

خ پليس -نرسيده به شریعتی -خ ش

1400/1/31
219

ساربن فيلم

مجتبی شهدادی

سامانه نمایش گستران

امير حسين حيدری

غير سينمایی

1386

تهران
1399/02/31

توليد و پخش فيلم

فرتاك
220

221

سایه آبی خيال
سبحان گستر

منوچهر زبردست

خ مطهری خ سليمان خاطر خ مالیری

88848805

پور نرسيده به خ مفتح پ  93ط اول

سينمایی

1397

غير سينمایی

1394

تهران
1398/8/30

امير رضا دریایی

ادیبی -پ -9ط2

77637928

واحد 2
اشرفی اصفهانی -خ پيامبر شرقی -بعد

تهران
1399/02/31

از چهارراه اباذر -کميثم -پ -8واحد 3
شهيد مطهری خيابان الرستان خيابان

44030954
88900160

شهيد حميد رضا افتخار نيا نرسيده به
خيابان وليعصر پ 52طبقه اول
222
223
224

سبز فيلم

پروانه مرزبان

سبز ميالد فيلم

رسول صدر عاملی

سپاهان سيما فيلم

آرش رنجبر

پخش فيلم سينمایی

1389

توليد فيلم سينمایی

1377

توليد فيلم سينمایی

1372

تهران
1399/03/31
1399/07/30

خ وليعصر روبروی مسجد بالل کوچه
تهران

مهناز پالك  1طبقه 2

26215516

تهران

م هفت تير خ ش مازندرانی پ 17ط 1

88825838

سه راه حكيم نظامی  -ابتدای خيابان

225

1384

1398/03/30

اصفهان

ارتش  -جنب بانک رسالت  -کوچه 39

09133020848

(شهيدان آقایی)  - -پالك  4آسيا

غير سينمایی
توليد و پخش فيلم

226

سپاهان فيلم

ابراهيم بانک

سينمایی

1374

227

سپيده تابان

مهناز مظاهری

غير سينمایی

1376

ستایش فيلم ایرانيان سيد امير علی مكرمی نژاد غير سينمایی

1389

1402/07/30

تهران

خ جمهوری اسالمی خ رازی پ126ط2

66703047

بزرگراه نواب -تقاطع دامپزشكی-

1398/2/30

ساختمان چلچله یک -ط همكف-
تهران
1398/10/30

واحد 101
آیت اله صدر -بلوار کاوه شمال-

66893129

روشنایی(قيطریه)بهار شمالی -کوچه
228
229

سحر فيلم خوانسار

شهرام دادگستر

غير سينمایی

1384

تهران
1398/03/30

خوانسار

الله -پ  -7ط زیرین -واحد 5
خيابان امام خمينی (ره)  -پل دختر -
مجتمع امام رضا (ع)

22391995
09126945015

44545135
تهران بزرگراه آزادگان شهرك استقالل
صادق یاری

230

سرو رسانه پارسيان

231

سرواسان هنر

مهرداد عامل نيكنام

232

سروستان هنر

سيد عبدالرحيم غفوریان

غير سينمایی

ویدئو رسانه

1396

غير سينمایی

1391

1383

1400/1/30

تهران

خ عبيدی خ جالل نبش کاج پالك 1
جنت آباد شمالی -بعد از تقاطع همت-

1399/4/10

ساختمامن اداری طوبی -پ -197ط-2
تهران
1399/10/30

واحد 206
سعادت آباد -ميدان سرو -جنب بانک

44625281

تجارت -پ -13ساختمان سروناز-
تهران

واحد 21
تهران خيابان وليعصر(عج) روبروی

22074881
22022663

پارك ملت نبش کوچه انصاری برج
233

سروش

لطف اله سياهكلی

ویدئو رسانه

1393

1401/6/30

تهران

ملت طبقه اول

234

سفير سينما اکسين

عليرضا فياض

غير سينمایی

1396

1397/3/1

چهارمحال و بختياری/بروجن

بروجن:دانشسرا ،جنب مصلی

9169940961

خ انقالب-خ جمالزاده جنوبی-کوچه

66424376

غير سينمایی

1391

غير سينمایی

1393

235

سه بعدی سازان عصر جدید
سيد حسن سادات تقوی

1398/5/31
تهران
1398/11/30

236

سی نما بامداد سرخ
سيما نگار قاب طالیی

237
سيمانگاران هنر

محمد زارعان
امراله محمودی

غير سينمایی

1396

هایده رزم آور

1398/8/6

رشتچی-پ-26ط اول-زنگ 2
ابتدای پل گيشا -نبش جالل احمد-

تهران
جنب بانک ملی -پ -2واحد5
شهرکرد :ميرآباد غربی،بلوار فرهنگ،
چهارمحال و بختياری/شهر کردخيابان جهاد  ،خيابان الوند ،الوند 6
خ استاد نجات اللهی ،کوچه ایلورچی،

1399/6/31

88270046
9133847445
88554109

ساختمان مهتاب ،پ ،4ط همكف،
غير سينمایی

238
سيمای ایران کهن

1388

ميثم ترابعلی

239

تهران
1398/9/30

غير سينمایی

1397

واحد 6
پاکدشت ،شهرك الهيه ،خ شهرداری،

تهران  /پاکدشت

کوچه رز  ،8پ ،18ط همكف ،واحد 2
تهران خيابان پاسداران بوستان نهم

ابراهيم
240

سينما 24

بهادری

خيابان جعفری بعد از تقاطع پایدارفرد
ویدئو رسانه

1388

1399/01/31

تهران

36040714

پالك  118طبقه  3واحد4

22762076 22868580

ویدئو رسانه
1400/1/30

88336185
تهران خيابان کارگر شمالی -تقاطع

توليد

فيلم سينمایی
241

سينما رسانه آسيا

حسن داها
ویدئو رسانه /توليد فيلم غير سينمایی 1389

1400/9/30

اتوبان جاللآلاحمد ابتدای چهارم
تهران

شماره  42واحد3

242

سينما سبز رهام

مهين زژآگاه

غير سينمایی

1391

1398

لرستان
9169562352
خيابان اندیشه 18ك اول روبروی مدرسه راهنمایی مبشر سمت چپ
آبادکرگانه
خرمآباد
خرم

243

سينماگران ایران امروز

محمد باجالن

غير سينمایی

1394

1398

9123590558

سيما پردازان ستایش

علی نجفی امامی

توليد فيلم سينمایی

1390

سيما نمای ماندگار

امير مزرعتی نوش آبادی

سيماستاك

یحيی وفادار

سيماوید آریا

اميد نجيب زاده

244
245
246

غير سينمایی
غير سينمایی

1399/10/30

بروجرد خيابان بحرالعلوم نرسيده به سه راه پالك 288
بروجرد لرستان
خ بهشتی خ پاکستان کوچه حاظی
تهران

1392

1397/0530

کاشان

1383

1397/06/30

اصفهان

1400/6/31
247

سيمای افتاب و اندیشه
248

غير سينمایی

1391

عليرضا سبط
احمدی

تهران

توليد فيلم سينمایی

ميدان جهاد  -انتهای بلوار دانش -
روبروی بلوار دانشجو
ارگ جهان نما  -فاز  -4طبقه دوم -
واحد 37
خ شریعتی -خ اندیشه یكم شرقی-
نرسيده به چهارراه قصر -پ 1/8

09132645194
09133692565

88409037

یوسف آباد فتحی شقاقی شمالی خ کاج

1398/12/29
1390

پ17

88733981

تهران

شمالی خ 2/12یا پور ذکریا پ37

88022722

خيابان هشت بهشت شرقی  -بعد از
سيمرغ خاطره تارا

یاسر احمدی

249

1391

1398/03/30

اصفهان

غير سينمایی

چهار راه الهور  -روبروی خانه خالقيت

09132242852

 پالك 591/1خ ولی عصر -باالتر از باغ فردوس -خ

1402/1/31

طوس -تقاطع سوم-نبش کوچه
250

سينما شهر

251

سينمای مهر اندیشان

252

شاهد

تهران

جعفری -پ 16
م گلها خ کاج شمالی خ  1/6پ 102

22734245

سينمایی

1394

1402/12/29

تهران

طبقه اول

88980118

ویدئو رسانه

1395

1399/1/30

تهران

غير سينمایی
مجيد مسچی
سيد محمود رضوی توليد و پخش فيلم
مجد

1384

88140336
تهران ميدان هفتم تيرخيابان مفتح
داود حيدری

جنوبی جنب بانک کشاورزی پالك158

خ کاوه  -از سمت پل چمران به شهدا
شاهين فيلم

نوشين شاهين

253

1391

1398/03/30

اصفهان

غير سينمایی

 جنب ایستگاه دوم اتوبوس -کوچهشمس آباد  -بعد از قصر شمس آباد -

09131709784

کوچه طالقانی -پ 18
تهرانپارس -اتوبان باقری -ضلع شرقی

1398/8/30

مترو باقری -نبش  160غربی-پ-41
254

شبنم فيلم

255

شروه های موج

256

شكوفا فيلم

جعفر آقا بابائيان

صحرا فيلم

مجيد مدرسی

صدای پای باران پردیس

فرشيد محمودی

صورتگر نقش خيال

عليرضا پيرزاده

احمد محمدزاده

غير سينمایی

1390

تهران
1400/12/30

ط  -1واحد 4

77875070

بلوار فرحزادی -باالتر از م کتاب -خ
ایثار جنوبی -ك سامان -بن بست

257

عليرضا کریم زاده شيراز غير سينمایی
توليد و پخش فيلم

1385

تهران

مطلبی -پ -10ط زیر همكف -واحد 2

26760455

انقالب خ ابوریحان بن بست امير پرویز

سينمایی

1372

توليد فيلم سينمایی

1377

غير سينمایی

1391

1399/03/31
1401/03/31

تهران

پ18
خ خرمشهر خ شهيد محمدرضا عشقيار

66416939

تهران

نبش ك6پ39

88766110

خ بهشتی -بعد از تقاطع سهروردی -خ

1398/8/30

کاووسی فر -کوچه نكيسا -پ 30
258

تهران
1398/6/31

غربی -ط  -3واحد 9
خ سهروردی شمالی -نرسيده به

88544278
9122344214

چهارراه عباس آباد -خ اندیشه(شهيد
غير سينمایی

259
ضحی فيلم

1396

حسين صابری

260

تهران

احمد صالحی خ طرشت شمالی پ 1

1402/04/31
توليد فيلم سينمایی

1385

غير سينمایی

1388

تهران

261

262

طلوع ابتكارات تصویری
طلوع تصویر نقش جهان

مجيد استكی

1381
غير سينمایی

1397/08/30

ط سوم

66089834

سعادت آباد -ميدان شهرداری -مجتمع

1401/4/31
فرزین رضایيان

حميد قدس)-پ -15ط 2
خ آزادی بلوار شهيد اکبری بلوار شهيد

تهران

تجاری سرو -ط  -4واحد 5
خيابان فيض خيابان ارباب روبروی

22073900

اصفهان

خيابان شيخ مفيد کوچه سيروس پالك

09133266811

226

طلوع خورشيد پاکان

1398/3/29

موسی خانزاده پور

مطهری ،بعد از سهروردی ،خ وزوایی،

9122011612

بن بست بخشایش ،پ  ،2واحد  ،5ط،3
غير سينمایی

1397

264

طلوع فيلم ایرانيان

وحيد شيخلر

غير سينمایی

1392

265

طليعه تصویر پارسيان

مهدی رضوانی

غير سينمایی

1387

طوبی فيلم

روح اله برادری

توليد فيلم سينمایی

1374

267

عرفان کهن

مسعود عليپور دوانی

غير سينمایی

1379

268

عروج

سيد حسين شاهمرادی

غير سينمایی

1389

263

تهران

کد پستی 1566846316
خ شهيد بهشتی-خ اندیشه-نرسيده به

1398/12/30
تهران
1399/3/31

88938641

اندیشه -7پالك -12ط همكف
خ بهشتی -خ مفتح -نبش کوچه دهم-
پ  -400ط  -1واحد  204کد پستی

266

1398/06/31

تهران

1587835117
تهران خ قائم مقام فراهانی باالتر از

88529320

تهران

مطهری ك دوم پ  21ط اول واحد1

88540511

1398/6/31
تهران

م قدس -خ باهنر -سه راه یاسر -کوچه

1398/8/30
عصر هنر پاسارگاد
269

1398/4/31
علی عتباتی

غير سينمایی

عموهای فيتيله ای بچه
270

های سرزمين ما
فانوس خيال زمان

اسمعيل عفيفه

271

غير سينمایی

1387

1390

1397/08/30

فرادیس برین

منوچهر محمدی
روزبهانی

توليد فيلم سينمایی

1378

حميد بهمنی

1399/05/31

غير سينمایی

77609733

کوچه خوانين زاده-پ-7ط همكف

تهران

قصرالدشتی ،پ ،6ط همكف
مرزداران-سرسبز جنوبی-خ شهيد

تهران

کمالو-گلدیس-8پ-18ط همكف
خيابان مير فندرسكی  -حدفاصل پل

اصفهان

شيخ صدوق و چهار راه نظر -
ساختمان بانک حكمت ایرانيان  -طبقه

88639834
9121099538

09124505485

4
خ مفتح شمالی خ مالیری پور پ 113
تهران

1398/6/20
1397

26124048

خ کریخان ،خ ایرانشهر ،ك

غير سينمایی

فراسيمای پيام رسا
274

تهران

1399/10/30

اميرحسين عنایتی

272
273

غير سينمایی

1393

ستوده -پ  -5ط7
خ دکتر شریعتی-کوچه ميثاق ششم-

1399/8/30
علی فروتن

فدك فيلم

تهران

1385

یوسف آباد -نبش خ  -11پ  -38ط 3

88101040

ط همكف
ضلع شمال غربی پل سيدخندان ،خ

تهران

شقاقی ،بن بست اول ،پ ،2ط ،3واحد 9

88307732
26710638

خيابان کاوه  -سه راه ملک شهر -
فرانگر فيلم فردا (سليم فيلم )

1396

مجيد صدیقی

275
276

1397/03/30

اصفهان

غير سينمایی
فرایند تحقيق پاسارگاد
فردید فيلم

محمودرضا اسدی

غير سينمایی

1380

مهدی عبداللهی نجف آبادی

1398/03/30

اصفهان

1400/4/31

خيابان گلستان  -روبروی شهرك کاوه
مجتمع اداری تجاری نور  -ط اول
واحد 4
خ کاوه -خ بهمن -نبش بن بست
گلدیس  -موسسه فرایند تحقيق
خ ولی عصر ،چهارراه طالقانی ،کوچه

09128078289

09131111669
66965171

رحيم زاده ،انتهای کوچه رحيم زاده ،2
غير سينمایی

277
فرزندان رنگين کمان

1396

محمد ابراهيم معيری

تهران
1399/12/30

پ 15
همت غرب ،شهرك گلستان(راه آهن)،

9123206242

باالتر از ميدان اتریش ،انتهای یاس ،12
غير سينمایی

278
فروز فيلم

1387

مرتضی مه نگار

تهران

پ ،14ط اول
خ مطهری-بعد از مفتح-خ مهرداد-

تهران

پ-31ط سوم-واحد 11
خ کارگر شمالی-تقاطع شهيد گمنام-

تهران

پ-1857ط دوم
خ آفریقا چهارراه جهان کود ك کمان

86093516

تهران

پالك  25ط اول

88797603

1398/5/30
غير سينمایی

1373

غير سينمایی

1394

توليد فيلم سينمایی

1382

279

1398/12/21
280
281
282

فروغ فلق

زهرا همتی

فرهنگ فيلم تهران

سيد مهدی محمدی

فرهنگ فيلم کویر

عليرضا اعتمادی

غير سينمایی

1379

1399/03/31
1398/06/30

آران و بيدگل

مانی
283
284
285

فرهنگ وهنر رها فيلم

هاشميان

ویدئو رسانه

فرهنگسازان معاصر احمد شریعتی نجف آبادی
فرهنگی سينمایی باران

امير عباس گردان

غير سينمایی

1392

1399/1/30

تهران

1387

1397/03/30

نجف آباد

توليد فيلم سينمایی

1384

286

فرهنگی گلرنگ رسانه

شهاب کاظمی

ویدئو رسانه

1392

287

فرهنگی ميثاق فيلم

رضا جودی

غير سينمایی

1385

1399/04/31

1399/1/30

آران و بيدگل-خ سليمان صباحی-
کوچه سليمان 19
تهران خيابان اسدآبادی خيابان 16

88305817

09133640375
88726560

پالك  18واحد3
خيابان مجاهد جنوبی  -روبروی کوی
کوثر  -جنب لبنياتی مهرگان

09122268823

جنت آباد جنوبی تقاطع الله مجتمع

44489601

تهران

تجاری سمرقند ط  2واحد سينما
تهران خيابان بهشتی خيابان سرافراز

88540450

تهران

کوچه دوم پالك 2
خ عالمه طباطبایی جنوبی 38 -شرقی-

1400/2/31
تهران

پ 21

88683132

فضای معماری سرزمينی محمدمنصور فالمكی

خ هفت تير ،باالتر از مسجد الجواد،

1398/7/7

88834811

کوچه عبدالكریم شریعتی ،پ  ،38ط
288

غير سينمایی

1397

غير سينمایی

1394

تهران
1398/3/31

اول
فلكه دوم صادقيه-آیت اهلل کاشانی-برج
طال-ط  -5واحد  6کد پستی

289

فوژان فيلم پارسيان

فرید ولی زاده

فيلم سان معاصر ژکان

علی ژکان

290

تهران

خيابان شریعتی باالتر از ميرداماد کوچه

1402/05/31
توليد فيلم سينمایی

1388

291

فيلمسازان امير

اميد علی اميری

غير سينمایی

1388

292

فيلمسازان بيناب

مهدی تنگ عيش

غير سينمایی

1391

293

فيلمسازان جوان

تهران
1398

1481796136

44060221

فلسفی پالك  3طبقه اول واحد 3

22261077

9166632506
لرستان
ميدان  22بهمن کوی جهادگران انتهای بلوار استخر امام علی (ع)
آباد آباد
خرمخرم
خ شهيد بهشتی ،خ ميرعماد ،ك شهيد

1400/1/31

علی پيمانی( ،)11پ ،12ط دوم ،واحد
تهران

4

9332770649
88895873 88805257

ویدئو رسانه
1399/6/30
تهران خيابان نجاتالهی کوچه خسرو-

توليد فيلم سينمایی
فيلمسازی قاب سرخ

ميثم معراجی
ویدئو رسانه /توليد فيلم سينمایی 1390
معصومه سيف الهی

294

1396

عليرضا سرتيپی

295

خ شهيد بهشتی ،نبش اندیشه اصلی،

1399/10/30
غير سينمایی

فيلميران سبز

1398/03/31

تهران
تهران

1402/01/31
پخش فيلم سينمایی

1384

غير سينمایی

1391

توليد فيلم سينمایی

1389

پالك 36طبقه3
پ ،91ط ،4واحد 11
خ کریمخان خ نجات الهی کوچه خسرو

تهران
1398/8/30

88415083
88915847

پالك  36طبقه دوم
خ سنایی -بعد از چهاراه ش
خدری(شاهين)پ  -103ط اول –

296
297

فيلمسازی موج نو پگاه

سيدرضا سالمی نيا

قاب آسمان

جواد نوروز بيگی

قاب جادوی خيال

حميد اسكندری درچه

1399/12/29

تهران

واحد 2
سعادت آباد ميدان بهرود ك  27پ 24

88825787

تهران

طبقه 4

22112858

خيابان بزرگمهر بعد از چهارراه هشت
298

1396
غير سينمایی

1397/02/30

اصفهان

بهشت کوچه شهيد هراتيان پالك یک
طبقه اول

09139107603

قاب خاطره سازان کودك

فاطمه طيبی

اختياریه ،کوچه آناهيتا ،خ شهيد

1399/1/15

22553037

حسين عرفاتی غربی ،پ ،8ط دوم،
299

غير سينمایی

1397

غير سينمایی

1392

توليد فيلم سينمایی

1396

تهران
1400/11/30

واحد 203
خ اشرفی اصفهانی-باالتر از همت-نبش
کوچه حيدری مقدم-پالك یک-ط زیر

300
301

قاب عكس نقره ای

سيد جواد سيد محسنی

قدرا سرزمين ایرانيان

مرتضی اصفهانی

تهران

همكف
پاسداران خ شهيد مصطفی وفامنش ك

9121022548

تهران

اميد شرقی پ  5ط سوم واحد10
تهران ميرداماد ميدان مادر اول آلن

26754077
22222009

ویدئو رسانه

1389

1399/01/30

تهران

آبكارشاه نظری پاساژ
تهران ميدان هفت تير – خيابان مانی

ویدئو رسانه

1381

1403/6/30

تهران

– پالك  -26طبقه اول
سهرودی شمالی خ خرمشهر بعد از

88319044

1399/09/30

فرهاد رحمتی
302

قرن جدید هنر

303

قرن21

جعفری

ققنوس فيلم پارس

اصغر پورهاجریان

گرکانی
محمدمهدی

304
305

کارگاه فيلم و اندیشه

سيد محسن وزیری

کارگاه هنری ارغنون فيلم

فهيمه سليمانی

306
307
308

1399/12/29
توليد فيلم سينمایی
توليد و پخش فيلم

1394

سينمایی

1379

کاسينما

1402/05/31

تهران

 106واحد5
خ شریعتی روبری خ معلم اندیشه 5

تهران

پ730

88428438

سيدخندان-خ جلفا-خ کاویان-بن بست

22857878

1399/8/30
غير سينمایی

کارن فيلم

پمپ بنزین روبروی خ عربعلی پالك

1392

بهروز خدابخش
رشاد

توليد فيلم سينمایی

1374

عباس سعادتخواه

غير سينمایی

1390

کاوشگران هنر سيمرغ فتح اهلل حداد گذرجی

1401/09/30
1398

تهران

آرام-پ-8ط همكف
خ شریعتی تقاطع استاد مطهری ك

تهران

فرهنگ پ 45ط 4واحد 8

88418188

آباد لرستان
خرمآباد
خرم
9167163295
گلدشت شرقی خيابان باباطاهر باالتر از ميدان آرش به سمت بيمارستان
خ وليعصر-باالتر از پارك وی-خ

1398/5/31

26204372

محمودیه-ابتدای خ الف-خ شهریور-خ
غير سينمایی

309
کویر فيلم ایساتيس

1394

محمد احمدی

310

تهران

م فاطمی خ فلسطين شمالی بعد از

1403/03/31
توليد فيلم سينمایی

1396

غير سينمایی

1391

تهران

311

کيان فيلم سيما

زرتشت کوچه موسوی پ  36طبقه 4

88964955

خ کارگر شمالی-تقاطع بلوار کشاورز-

1400/4/31
مرتضی حسينی

سپندار-پ6

تهران

پ -1569ط-2واحد 5

88960705

تهران  -بزرگراه فتح -بعد از

66786195

شيرپاستوریزه -انتهای فتح  -17پالك
نادر معماری

ویدئو رسانه

1394

312

کيميا نما

غير سينمایی

1387

313

کارآمد نورنگار

رضا ضيائی دوستان

1386

314

کارمانيا فيلم پارسه

عليرضا حسينی

غير سينمایی

315

کارن تابان تصویر

حسين تورنگ

غير سينمایی

1390

316

کشتان فيلم

محمد حسين بنایی کشتان غير سينمایی

1379

1400/6/30

تهران

خ سهروردی شمالی -خ هویزه شرقی-

1398/10/30
تهران

پ  -15واحد  -2ط همكف
خ انقالب ،کوچه نفيسی ،انتهای بن

تهران

بست ،پ ،36ط3

1399/8/30
1399/5/31

317

کيميا تصویر نگار

318

گویا فيلم

سيد محمد قاضی

سينمایی

1373

1401/12/29

319

لوح فشرده پرتو آبی

جواد انصاری

ویدئو رسانه

1389

98/7/23

320

لوح زرین هنر

آرمان زرین کوب

غير سينمایی

1382

ط سوم کد پستی 1565745114

77522851
88030788

تهران

 -122واحد 9
خ ولی عصر -نرسيده به فاطمی -کوچه

تهران

صدر-پ  -47واحد  -7ط 3
خ سميه روبروی خ رامسر

88893888

تهران

پ105ط1غربی
تهران خيابان سهروردی شمالی جنب

88828442

تهران

1398/6/30
رضا انصاریان

9121130445

ميدان ونک -خ مالصدرا -ساختمان

1401/4/31

غير سينمایی
توليد و پخش فيلم

88536496

خ سهروردی جنوبی -ك دبير -پ -6
تهران

1384

25

88757107

پمپ بنزین کوچه تهمتن ساختمان
مهرگان پالك  6طبقه 3واحد10
م آرژانتين-خيابان احمد قصير-خ -19

1400/2/31

مارليک تصویر
321

سيد امير پروین
حسينی

تهران

توليد فيلم سينمایی

ماه هور

پالك -20ط -4واحد 8
ميدان بهرود بلوار شهيد چنگيز عزتی

88553426

خيابان شهيد قمصری کوچه الله یک

1403/03/31
1380

وطبقه  2واحد5

تهران
1398/10/30

پالك  4طبقه دوم
خ شهيد کالهدوز(دولت)-بين اختياریه

22350546
22765109

و دیباجی-پ-109ساختمان پزشكان
322
323

فریده تنكابنی
ماهد فيلم

ميرعالیی

غير سينمایی

1381

توليد فيلم سينمایی

1372

تهران
1402/10/30

 405شرقی-ط-4واحد 28
خ انقالب خ ابوریحان ك شهيد رستمی

تهران

پ  1واحد 2

66400801

خ سهروردی شمالی -تقاطع مطهری-

1400/2/31

کوچه باغ -پ  -28ط زیر همكف-
324

محيا فيلم

محسن رضایی

غير سينمایی

1376
1386

محمد حميدی مقدم
325مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی
مستند خيال

تهران

قندی -شماره 15
مينی سيتی-شهرك شهيد محالتی-فاز

1401/2/31

غير سينمایی

غالمرضا مندوزئی

تهران

واحد یک
خ سهروردی شمالی -ميدان شهيد

1398/11/30

88443061
88511241
9126033600

 3مخابرات -خ رضوان -2بلوك -11
326
327

معتمد فيلم خرم
مكارم

ایرج معتمدی

غير سينمایی

1385

غير سينمایی

1393

فریدون سرشت احمدی

328

1390

اميد امين نگارشی

329

1400

9167515291
خيابان امام چهارراه بانک سمت چپ کوچه ش جالل سرباز پالك 2
لرستان
آبادآباد
خرم
خرم
خ خواجه عبداهلل انصاری ،خ

1397/12/30
غير سينمایی

موج صفر پيشرو

تهران

تهران
1401/4/31

غير سينمایی

1385

غير سينمایی

1379

تهران

330

موج نوی هنر تهران
مهتا

همایون عليخانی

331
332

مهتاب فيلم لرستان

صيد جعفر فالحی

مهر آئين هنر

محمد بزرگمهر

333
مهر سيمای ایليا

غير سينمایی
غير سينمایی

1389

غير سينمایی

1397

تهران

1398/8/30
غير سينمایی

مهر فيلم صادق

سابق)پ  -42ط همكف
خ استاد حسن بنا ،خ اميرنيا ،ك

9166617586
22851658
22206943

شقایق کوچه  14طبقه اول واحد 1
جنت آباد-باالتر از  35متری شهيد

1398/6/31

26304659

پ ،1027ط اول ،واحد شمالی
چهل و شش متری نارمک جنب پارك

تهران

66569513

فرزین ،پ1
شریعتی ،بعد از کوچه اتوبانک،

تهران

1392

مختاری ،کوچه نجم آبادی ،پ ،41ط3

خرم آباد لرستان خرم آباد بلوار وليعصر ك  10آراسته پالك 15

1398/10/30

حميد نوری فام

334

تهران

1398

88974209

خ جمهوری -خ سليمانيه (پيروز

1399/10/30
1378

22853564

تيسفون،کوچه هيرمند ،شماره 33
خ ولی عصر جنوبی ،باالتر از چهارراه

1398/6/31
مهدی پریزاد

واحد 17

44609920

مخبری-خهفتم مرکزی یا مخابرات-
رحيم صادق الوعد

335
مهرآفرین فيلم آوا

رضا صادقی گنجه

336
337

غير سينمایی

محمد علی شيروانی

تهران

کردستان ،پ ،53ط اول ،واحد 2
خ هزارجریب  -کوی سپاهان خ دوم

1398/12/30
غير سينمایی

ميالدفيلم سپاهان

1391

تهران

پ-106ط همكف
ونک ،خ نيروی انتظامی ،بزرگراه

غير سينمایی

1393
1386

1398/03/30

اصفهان

پالك 13

9125220654

09131267084

خ ستارخان -خ توکلی -کوچه پاکدل-

1399/2/31
338

ميالن فيلم

ایرج مصلحی ميالنی

نارون سرخ هنر

مریم قبادی

غير سينمایی

1387

تهران
1398/10/30

پ  -3واحد 3
شهرك غرب ،بلوار پاك نژاد ،بلوار دریا،

66558188
88561222

روبروی دالوران ،نبش خ موج ،پ،11
339
ندای هفت شهاب آسمان

توليد فيلم سينمایی

1397

توليد فيلم سينمایی

1386

پخش فيلم سينمایی

1388

شهاب حسينی

340
341

غير سينمایی

1397

نرم افزاری پویامهر

مرتضی کاظمی

نسيم صبا

مهدی همایونفر

342

تهران

دزاشيب کوچه ش مرتضی عباسی ك

1398/05/31

1398/02/31

تهران

ش محمدنژاد عابدی تهرانی پ  1ط3
بزرگراه حقانی به سمت جلفا خ نيلگون

22715141

تهران

پ4

22842969

1400/08/30

خ بهار شمالی کوچه وارسته پ 19
تهران

جدید
خ فاطمی -خ سوم -پ  -3ط  -4واحد

تهران

 16کد پستی 1415783141
اصفهان -ملک شهر -خيابان مفتع-

1399/5/31
343
344

نقش نما رنگ سيد محمد مختاری یوسف آبادغير سينمایی
نقشينه نما اسپادانا

عليرضا ابراهيمی

غير سينمایی

1388
1381

1397/03/30

ط همكف

اصفهان

1399/6/31

ساختمان توحيد -طبقه دوم
اقدسيه -بلوار ارتش -خ هاشم ازگلی-

88861454
88973868
9131079159

روبروی سرای محله ازگل -پ  -18ط
سيد محمد ابراهيم مجرد غير سينمایی

1391

345

نقطه چين کلمه

غير سينمایی

1394

346

نقطه دید فردا

رامی مجاهد نقی

غير سينمایی

1389

347

نگار انگار تصویر

اباذر صالحيان

غير سينمایی

1397

نگاران رویش تصویر

سيد جواد ميراقازاده

1399/10/30

تهران

 -2واحد2

22490105

تهران

م سپاه -خ سرباز -پ -3ط-3واحد3

77642183

م انقالب -ابتدای خ آزادی -بعد از

1401/1/31

جمالزاده -خ زارع -ك کاظمی -پ -8

348
349

نگارستان هنرهای ماندگار محمد مقنی باشی
نگاه سينماگران پویا

350

تهران

واحد 7
دهكده المپيک ،بلوار دهكده ،خ سوم،

تهران

پ ،9ط اول
راوند  -بلوار شهيدان فرازنده  -جنب

1398/5/31

غير سينمایی

1383

پویا پورمعانی

1397/05/30

کاشان

1399/10/30
غير سينمایی

1385

تهران

کوچه گلستان  - 7پالك 279
خ شهيد مطهری-خ دهم-خ حجت-
پ-24واحد3

66438980
44717207

09132608290
88310249

خ جمهوری -خ سی تير -کوچه

1399/9/30

رستمی  -کوچه مهر-کوچه آبكار -پ
351

نما به نما آسمان نفيسه السادات سادات قمی غير سينمایی
نما نقش ارسطو

احمد گودرزی

352

1389

سيد بهروز سبط رسول

1398/6/31
غير سينمایی

1391

354

نماهنگ زاگرس

رضا ميرزایی

غير سينمایی

1378

355

نمای نهم

امير شاداب

غير سينمایی

1386

نمای باز سپاهان

حميد محمدی

353

تهران

لشكرپ ،103واحد 3

1399/3/31
غير سينمایی

نمافيلم ایرانيان

1390

تهران

14
نظام آباد شمالی 14-متری

بلوار کشاورز-خ زرتشت غربی-مجتمع
تهران

1398

بروجرد لرستان

356

غير سينمایی

تهران

1390
1384

1398/12/30

9123842920
9121492073

کيان-واحد اف -13پ-19طبقه یک
بروجرد خ بهار پاساژ هنرور ط دوم

9166623056

خ دانشگاه شمالی-بين جمهوری و

1398/12/29

1397/03/30

66717132

اصفهان

لبافی نژاد-پ-68ط همكف-واحد 4
خيابان استانداری  -کوچه نادری -
کوچه- 11پالك 35
خ دولت ،خ جالل اخالقی ،کوی

66413403
09136001700

شریفی ،بن بست شكوفه ،پ  ،8طبقه
357

نوتاش فيلم

358

نور تابان

محمدرضا صابری

نهال فبلم سپاهان

اصغردهقان

تهران

یک
خ گاندی ،خ چهارم ،پالك  3طبقه

88680783

1403/03/31

تهران

دوم ،واحد 4

88673639

1399/03/30

اصفهان

حميد رسولی چيذری غير سينمایی
توليد و پخش فيلم
سينمایی

1390

هشت بهشت شرقی -بعداز چهارراه
غير سينمایی

359
نيمروز فيلم ماندگار

1399/04/31

مهدی صباغ زاده
طوسی

پخش فيلم سينمایی

1393

361

نيوشا فيلم تصویر

محسن گودرزی

غير سينمایی

1380

362

وانيا فيلم

مریم گودرزی

غير سينمایی

1390

وصف صبا

محمدرضا شفيعی
توليد فيلم سينمایی

1387

360

کوچه سمت چپ
خيابان ایرانشهر پالك  217ط  4واحد8

88316792

تهران
خ شریعتی -خ پليس -ك قصر -پ -2

1399/6/31
تهران

واحد 2
ونک -کوچه اول-کوچه شانزدهم-

تهران

پ-10ط یک
م امام حسين خ شهيد مدنی جنب

1398/10/30

363

حمزه -بن بست موعود(-)27انتهای

09131659203

88483138
88623028

پمب بنزین ك خجسته منش پ  5ط

1398/11/30
تهران

4

77582422

وطن فيلم آینده

احسان حاجی صفری

خ آزادی ،بعد از خوش شمالی ،خ

1398/6/31
غير سينمایی

364

1397

تهران

حميد نمایندگی ،پ ،1ط ،2واحد 9
تهران خيابان شهيدباهنر نرسيده به

66436907
22290550

خيابان بازدار بعدازکوچه سعيدی پالك
365

ویدئو رسانه پارسيان

366

هدایت فيلم

مرتضی شایسته

367

هدهد جام جم

عليرضا سالمی نيک

هدیه فيلم

محمد نشاط

1383

1399/1/30

تهران

 62واحد12

مهدی محرابی
ویدئو رسانه
توليد و پخش فيلم
سينمایی

1375

1401/03/31

تهران

خ شهيد خالد اسالمبولی خ هفتم پ15

غير سينمایی

1391

توليد فيلم سينمایی

1382

88727188

هفت تير -بهار شيراز -خ سليمان

1398/3/30

خاطر -خ مالیری پورغربی -پ  -78ط

368
هزار دستان سفيد
369

تهران

داوود حسينی ك بهاران بهار  4پالك

1400/06/31

سيد محمد طاهریان

غير سينمایی

1385

تهران
1398/11/1

چهارمحال و بختياری/فرخشهر

370

هزاره هنر هفتم

خداداد جاللی

غير سينمایی

371

هفت خيزران هنر

اکبر تحویليان

غير سينمایی

1386

372

هفت ستاره صبح محمد حسن زاده قمی نژاد غير سينمایی

1378

373

هفتمين هنر هستی

نادر خادم طریقت

غير سينمایی

1383

374

هليافيلم

حميد اصغری تتماج

غير سينمایی

1384

375

هنر برتر فيروزه ای

محمد آفریده

غير سينمایی

1388

11

22237770

فرخشهر  :خيابان پانزده خرداد

9355103281

ولی عصر -نرسيده به خ مطهری -ك

1397/8/30
1387

اول-واحد دوم
سعادت آباد بلوار شهرداری شمالی خ

88309905

تهران

نوروزی -پ -26ط -4واحد 8
خ سئول شمالی -نبش دوم شرقی-

تهران

پ -2ط2
ميدان هفت تير -کوچه نظامی -پ -23

تهران

واحد 7
خ وحدت اسالمی -نرسيده به چهارراه

1398/11/30
1401/6/31
1399/8/30

88928939
88030099
88838751

مختاری -جنب باشگاه آذر -پ -376
تهران

ط اول
خ طالقانی خ بهار شمالی ك یزدان نياز

تهران

پ  34ط 2
خ سليمان خاطر -خ مالیری پور -پ

تهران

 -78واحد  -3ط 1

1398/12/31
1401/10/30
هنر در قاب اندیشه سيده مریم فاطمی اسكستان
376

1400/2/31
غير سينمایی

1391

خ شریعتی ،پایين تر از حسينيه ارشاد،
تهران

خ کوشا ،نبش رودبار ،پ ،2ط ،2واحد 4

55383251
77501973

88812016
22915861

هنر رسانه مانا

محمد مهدی علی آبادی

خ ایرانشهر ،کوچه نوشهر ،پ  ،18ط

1398/2/4

377

غير سينمایی

1397

غير سينمایی

1389

تهران

اول
خ جالل آل احمد -از شرق به غرب-

تهران

بعد از پل گيشا -پ  -103ط 1

1401/1/31
378

هنر سازان آرمان

زهرا اسحاقيان

1399/2/31

هنر گفتگو تصویر در تصویر
سيد حسام فرهمندجو

غير سينمایی

1396

هنر نمای صدف فيلم

غالمعباس رنجبر

غير سينمایی

1387

هنر هفتم

کریم آتشی

توليد فيلم سينمایی

1377

مجيد محسنی

ویدئو رسانه

1396

فاطمه دینی

غير سينمایی

1393

379

ميدان هفت تير -خ مالیری پور -خ
تهران

1398/11/30

9119326083

88247112
77631510

سليمان خاطر -پ – 14ط -2واحد 6
بزرگراه محمد علی جناح -خ محمد
علی جناح -نرسيده به بلوار ش گالب-

380
381

تهران
1399/03/31

ك حاجيلو -پ  -2واحد 1یک

44286891

خ شریعتی سه راه طالقانی اول خواجه
تهران

نصير طوسی ش 334ط 1
تهران پاسداران خ برادران پایدارفرد خ

77503797
22556898

جعفری (بوستان )9پالك  118ط 3
382

هنراول پردیسان پاسارگاد

383

هنرکده مهرارجان

384

هنرنمای پارسيان

1402/6/30

تهران

واحد4
م جمهوری -بزرگراه نواب -ابتدای خ

1399/3/31

آذربایجان شرقی -برج گردون شمالی-
ط دوم -واحد ،203کد پستی
تهران
ویدئو رسانه

1319653837

66383353
44249772

1402/6/30
تهران بزرگراه جالل آل احمد غرب

غير
علی اکبر قاینی
هنرنمای آژند

سينمایی

نجفی ویدئو رسانه /توليد فيلم غير سينمایی 1383
علی صادق شيرازی

385

تهران

غير سينمایی

1390

غير سينمایی

1392

از پمپ گاز پالك  339واحد2
یوسف آباد ،خ فتحی شقاقی ،پ،10

1399/7/30

هنرنمای هفت گاه ساناز رحمانی رشت آبادی
386

1398/8/30

بعد از یادگار امام از شرق به غرب بعد

تهران

طبقه  ،2واحد b2
ميدان هفت تير ،ابتدای مفتح

تهران

جنوبی،کوچه صارم ،پالك  ،2طبقه 2

1398/10/30

88727890
88836079

تهران -باالتر از ميدان وليعصر جنب
سعيد خندق

88907025 88908079

سينما استقالل نبش کوچه فرشيد

387

هنرهای تصویری سوره

آبادی

ویدئو رسانه

1390

388

هنرهای تصویری راش

اميد هاشملو

غير سينمایی

1394

389

هورشيد فيلم چهارمحال

مصطفی علمی فرد

غير سينمایی

1393

هيالج فيلم

سعيد رضویان

توليد فيلم سينمایی

1372

غير سينمایی

1388

392

یاوران فدك فيلم

سعيد سعدی

توليد فيلم سينمایی

1376

393

یاس سپيد فيلم

زهرا فخری ميرآبادی

غير سينمایی

1388

394

یاوران فيلم سيما

حسينعلی ميری رامشه

غير سينمایی

1392

395

یكتا فيلم تهران

حسن توکل نيا

1402/1/30

تهران

پالك  4طبقه دوم
ستارخان -خ نهم دریان نو -پ-55

1400/4/31
تهران
1398/7/30

زنگ اول
ستارخان ،خ یكم دریان نو-خ

66500596

همایونشهر جنوبی ،پ-34ط اول-واحد

390

یاسين فيلم ماهان سيد محسن خرمدره خلدی
391

1402/04/31

تهران

-2کد پستی 1459865315
کریمخان زند ایرانشهر شمالی کوچه

66518070

تهران

مهاجر پ22

88519383

خ توحيد-خ فرصت شيرازی-بن بست

66439252

1398/7/30
1399/03/31

تهران

پيرنيا -پ -8ط یک

تهران

خ بهار شمالی کوچه وارسته پ3/18

88861454

آزادی -بلوار ش اکبری -بلوار ش

1398/5/31

صالحی -ابتدای طرشت شمالی -پ -1
تهران
1398/8/30

واحد4
مالصدرا -شيج بهایی جنوبی -نبش

66087328

برزیل غربی -روبروی هتل تاج محل-
تهران

توليد و پخش فيلم
سينمایی

پ  -49ط یک واحد یک
سيد خندان اول  45متری رسالت خ

88618075

کابلی(دبستان سابق)جنب ميدان
1380

1402/05/31

تهران

مهران کوچه رمضانی پ  18ط 1

88467843

